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Huolenpitoa ja tekemistä tarjou- 

tuu niin vauvoille kuin vaareille- 

kin, perheen lemmikkejä unohta- 

matta. Ylijoen koulu toimii pitäjän 

uusimmassa koulurakennukses- 

sa. Samassa talossa sijaitsee 15-

paikkainen ryhmäperhepäiväkoti. 

Muista palveluista mainittakoon 

esimerkkeinä vanhusten hoito- 

koti, monipuoliset kennelalan 

palvelut, eläinlääkäri, lomamök- 

kien vuokraus, koneiden korjaus- 

ja metallialan palvelut, Kellotoh- 

tori sekä japanilainen hieronta- 

palvelu. Myös maatiloja kylältä 

löytyy. 

Kylällä on huomattavan paljon 

yrityksiä ja vielä enemmän 

yrittäjiä. Kylää halkova kantatie 

66 takaa yritystoiminnan vaatimat 

hyvät kulkuyhteydet. 

Lentilä, jonka virallinen nimi on Ylijoki, on Kuortaneen eteläisin kylä aivan Alavuden 

rajalla. Kantatie 66 sekä Lapuanjoki halkovat kylää. Etäisyys kylästä Kuortaneelle ja 

Alavudelle on sama. 

K u o r t a n e  

Koulun pallokentälle rakentuu 

talviajaksi jääkiekkokaukalo. 

Kylässä on myös nurmikenttä, 

valaistu pururata ja hiihtolatu. 

Ylämyllyn koskelta lähtevä 

patikkapolku vie lintutornille ja 

pitkospuita pitkin reitti yhtyy 

seudun muihin reitteihin. Sarvik- 

kaankoskella on hyvät kalastus- 

mahdollisuudet ja Kaatialan 

louhoksella käydään uimassa ja 

sukeltamassa kauempaakin. 

Ylijoen koulun ajanmukaiset  

tilat ja välineet antavat mahdol- 

lisuuden monenlaiseen leikkiin, 

urheiluun ja harrastamiseen. 

Kokoontua voi myös Sarvikkaan- 

koskella Koskenniskan saunalla, 

jonka rannassa uidaan sekä 

kesällä että talvella. Lisäksi on 

käytössä Metsästysseuran talo ja 

sen pihassa iso kota. 

KUORTANEEN ETELÄISIN KYLÄ 

YHTEISET TILAT JA 

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 

PALVELUT JA YRITYSTOIMINTA 



Kylä tunnetaan ennen kaikkea 

kalaisasta Sarvikkaankoskes- 

taan, jonka rannalla sijaitsee 

myös vuokramökkejä. 

TULEVAISUUDEN- 
NÄKYMIÄ

Kylän hyvät liikenneyhteydet 

luovat jatkossakin mahdollisuu- 

det yritystoiminnalle. Uusia 

tupia nousee kylälle, joten kylä- 

koululle on tarvetta tulevaisuu- 

dessakin. Valokuituverkko 

takaa hyvät tietoliikenneyhtey- 

det. Kauniin koskiluonnon arvo 

nousee sitä mukaa, kun elämys- 

palveluiden kysyntä kasvaa. 

YHTEYSTIETOJA 

Etukuurtanelaaset ry 
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Facebook.com/Etukuurtanelaaset 
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YHDISTYSTOIMINTA

Kylällä toimiva kyläyhdistys on 

Etukuurtanelaaset ry. Lisäksi kyläl- 

lä toimii Kuortaneen metsästys- 

seura  / Ylipään hirviseurue, Ylijoen 

Maa- ja kotitalousseura, Ylipään 

maamiesseura sekä Sarvikkaan- 

kosken kalastushoitoyhdistys ry. 

HYVÄT LIIKENNEYHTEYDET 

KYLÄN VAHVUUDET 

Myös Kaatialan vanha louhos on 

kylälle tärkeä, laajalti tunnettu ja 

tuo kylään paljon kävijöitä. Siellä 

käy sukeltajia ympäri Suomen. 

Kyläyhdistys on yhdessä muiden 

yhdistysten kanssa järjestänyt 

useina vuosina Kaatialan Luonto- 

ja mineraalipäivän. 

TÄRKEIMMÄT 

KEHITTÄMISKOHTEET 

Liikenneturvallisuuden parantami- 

sessa on päästy hyvään alkuun, 

kun kevyelle liikenteelle saadaan 

uutta väylää kantatien vierelle. 

Kaatialan vanhan louhoksen kehit- 

tämistyö on lähtenyt kunnan toi- 

mesta hyvin käyntiin ja virkistää 

mahdollisesti alueen elämää. 

Kyläläisten yhteishenki voisi olla 

korkeampi ja aktiivisuutta voisi 

olla enemmän. 


